
DEEL 1
Inleiding

Energie

De eigenschap van een lichaam om arbeid te kunnen verrichten, heet  
energie. De energiebronnen die wij gebruiken, zijn talrijk en ze leveren 
warmte, licht en kracht.

Er is primaire en secundaire energie.
Steenkool bijvoorbeeld geeft primaire energie omdat die onmiddellijk na de 
winning zonder transformatie kan worden gebruikt maar steenkool kan ook 
secundaire energie ontsluiten zoals gas gewonnen uit cokes, of stoom die 
een stoommachine in werking moeten houden.

Naast steenkool rekenen we onder de primaire energiebronnen nog bruin-
kool, aardolie, methaan, hout, waterkracht, zonne- en kernenergie, de 
warmte van de aarde en van de zeeën, de bewegingen van eb en vloed.
Secundaire energie komt door “veredeling” tot stand, zoals cokes, hoog-
ovengas, elektriciteit, houtskool, stoom en spierkracht.

Om al die energiebronnen te beheersen gebruikte men o.m. tussenschakels 
zoals de stoommachine, die warmteverwekkende energie omzet in mecha-
nische energie.

De toepassing van de wetenschappen steunt op arbeid, energie en  
materialen. Voor de werking van alle dynamische systemen is energie een 
essentiële factor. De uitspraak dat alle materialen van de mens vormen zijn 
van gestolde energie is dus meer dan juist... Niets wat de mens ooit maakte, 
kwam zonder energie tot stand.

Thermodynamica

De energiehuishouding van de natuur wordt beheerst door twee natuurkun-
dige wetten, die algemene vaststellingen uit de thermodynamica zijn.

De basis van de thermodynamica werd gelegd door Sadi Carnot.1 Deze  
officier van het Franse leger schreef in 1824 een verhandeling over het  
rendement van warmtemachines.

Carnot bestudeerde machines die arbeid produceren door warmte op te  
nemen in een reservoir dat hoge temperatuur afstaat aan een reservoir met 
een lagere temperatuur. Hij nam aan dat zo een machine opereert in een 
kringloop: na een reeks van stappen keert de machine steeds weer naar 
haar begintoestand terug.

Het Perpetuum Mobile

Carnot bewees zo dat de constructie van een “Perpetuum Mobile” onmo-
gelijk is. Men heeft er eeuwenlang naar gezocht: het eeuwig beweeglijke 
mechanisme, dat eens in beweging gezet, bruikbare arbeid blijft verrichten 
zonder energie te gebruiken.
In het midden van de 19e eeuw werd het duidelijk dat energie onderworpen 
is aan een behoudswet die zegt dat energie van de ene vorm in de andere 
vorm kan worden omgezet, maar ook dat niets uit niets kan ontstaan.

1 Carnot, Sadi (Parijs 1 juni 1796 – 24 augustus 1832) was een Frans fysicus. 
Zijn werk op het gebied dat later thermodynamica zou worden genoemd, 
is ontwikkeld door Clausius, Kelvin Joule en anderen. Het zgn. principe van 
Carnot en de “kringloop” van Carnot vormen een van de fundamenten waarop 
de thermodynamica gebaseerd is. Carnot had reeds een zeer goed inzicht in de 
hoofdwetten van thermodynamica.
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Om warmte in arbeid om te zetten, is er altijd een temperatuurverschil nood-
zakelijk. Zo kan een stoommachine alleen werken dankzij het temperatuur-
verschil tussen stoomketel en condenser. Deze vaststelling die de moge-
lijkheid van een “Perpetuum Mobile” uitsluit, is geformuleerd in de tweede 
hoofdwet van de thermodynamica.

Omdat eeuwenlang zonder succes naar het “Perpetuum Mobile” is  
gezocht, kreeg deze term ook de figuurlijke betekenis van het onoplosbare, 
het “onmogelijke”.

Een korte historiek

Al in de oertijd gebruikte de mens zijn eigen kracht en arbeid, maar ook deze 
van water en wind en van dieren. De mens kende ook al vroeg het vuur, dat 
hij gebruikte om zich te verwarmen en zijn voedsel te bereiden, later ook om 
stenen en aardewerk te bakken, metaal te gieten en te smeden.
Tot in de volle Middeleeuwen was hout en turf de enige brandstof.
Windenergie werd naast waterenergie al duizenden jaren in het Oosten 
gebruikt om arbeid te verrichten en in de elfde en twaalfde eeuw werden de 
technieken ervoor via de zijderoute in West- Europa geïmporteerd. Uit China 
importeerde Marco Polo in de dertiende eeuw ook nog het gebruik om kolen 
als brandstof te gebruiken en meteen dezelfde eeuw begon men in Europa 
met het delven van steenkool.

Al in de zestiende eeuw rees groot verzet tegen het gebruik van steenkool 
wegens luchtverontreiniging. De volgende eeuw nam het gebruik van 
steenkool toch nog toe aangezien de opkomende industrie meer en meer 
brandstof nodig had.Het probleem van de ontbossing en luchtvervuiling is 
dus zeker niet van deze tijd. 

Toch bleef steenkool in de achttiende eeuw een belangrijke rol spelen bij het 
op gang komen van de industriële revolutie (cokes vervingen de houtskool 
in de siderurgie). En de industriële ontwikkeling steunde tijdens de negen-
tiende en de eerste helft van de twintigste eeuw op steenkool.
In de twintigste eeuw nam aardolie echter de rol van steenkool over: vloei-
bare en gasvormige, goedkope brandstoffen met een hoge verbrandings-
waarde die gemakkelijk vervoerd kunnen worden en bij verbranding geen 
stof en minder luchtvervuiling veroorzaken dan ruwe steenkool. De ontwik-
keling van de benzinemotor en dieselmotor hebben tot die verschuiving sterk 
bijgedragen. Hoewel het gebruik van aardgas in China al lang gekend was1, 
is het aardolietijdperk in feite ontstaan met de eerste petroleumboring door 
Drake in Pennsylvania (1859). Aardolie werd vanaf dan in steeds grotere 
hoeveelheden verwerkt en de raffinaderijen rezen overal uit de grond. Uit de 
aardolie-industrie van de Verenigde Staten groeiden de eerste multinationale 
reuzenbedrijven die de wereld globus naar financiële interesses indeelden.
Deze ontwikkeling versnelde zich nog bij de uitvinding van de elektriciteits-
productie langs elektromagnetische weg door Faraday en vooral door de 
dynamo-ontwikkeling van Siemens en Wheatstone. De voorlopers van onze 
huidige alternatoren, transformatoren en elektromotoren dateren slechts 
van het einde van achttiende eeuw toen stoomgenerators en ook de eerste 
steenkolencentrales een stroomnet bedienden.

De kernsplijting van uranium, door Otto Hahn2 en Strassman in 1938 ontdekt, 
en door Enrico Fermi en medewerkers in 1942 als onderhoudende kettingre-
actie gerealiseerd, werd bij de elektriciteitsproductie voor het eerst gebruikt 
in 1956 in de kerncentrale van Calder Hall (UK). Slechts 16 jaar later zou 
kernenergie op een hoog niveau in de wereldenergiebalans mee gaan 
spelen.

Nieuwe energiebronnen zoals waterstof zijn nu in volle ontwikkeling en 
beginnen de energiebalans te beïnvloeden.

1  Al 40 eeuwen geleden werd daar met aardgas gekookt…
2  Hahn, Otto, (Frankfurt am Main, 8 maart 1879 – Gottingen 28 juli 1968) was 

een Duits fysicus en chemicus, drager van de Nobelprijs voor scheikunde (1946). 
Hahn is de grondlegger van de moderne kernfysica en de toepassingen van de 
kernenergie, Een van zijn bekendste werken is “Kunstliche neue Elementen. 1950

Uit het voorgaande blijkt dat de beschikbaarheid van energie onder vele 
bruikbare vormen, naast bereikbaarheid van grondstoffen een noodzaak 
vormt voor het materieel welzijn van de mens.

Het beschikbaar stellen van bruikbare energievormen is daarom een 
probleem van fundamenteel belang, waarvan de omvang zowel als de 
natuurlijke drang (en dwang van de reclamewereld) nog steeds toeneemt.

Fysica en Wetenschappers

Waterdamp en atmosferische druk

De eerste opzoekingen naar de eigenschappen van waterdamp deed men 
al in de oudheid.
Heron van Alexandrië (een Griekse geleerde uit de 1e eeuw V.C.) schreef 
een aantal wiskundige en natuurkundige werken. De wiskundige werken 
vormden oorspronkelijk een groot werk dat als handboek gebruikt werd. In 
zijn Pneumatica beschreef Heron toestellen, berustend op de werking van 
stroom en hete lucht. Met zijn “Mechanica” voerde hij het parallellogram van 
snelheden in en bestudeerde hij de hefboom en het hellend vlak.
Haron had ook een kleine stoomturbine uitgedacht, “Aeolipile” genoemd 
waarmee hij een tempeldeur kon openen.
In de dertiende eeuw nam Albert Magnus dit idee over voor een machine die 
hij “Sufflator” noemde. De door Heron ontworpen machine was de onmid-
dellijke voorganger van de stoomturbine die eigenlijk pas na 1880 operatio-
neel zou worden.

Een andere weg die de ontwerpers van machines volgden, was deze waarbij 
atmosferische druk als drijfkracht werd aangewend. Tijdens de eerste helft 
van de 17e eeuw werden vruchtbare onderzoeken gewijd aan de atmosfe-
rische druk.

Na de beroemde werken van Torriccelli en Pascal over dit onderwerp zette 
de Hollandse geleerde Christian Huygens de opzoekingen verder en bouwde 
in 1673 een demonstratiemachine. Maar de eerste echte stoommachine 
danken we aan diens assistent, de Fransman Denis Papin (1674 - 1712).

De galerij van geleerden en hun uitvindingen…

Denis Papin
Als natuurkundige was Papin eerst assistent bij Boyle in Londen en later 
bij Sarrotti in Venetië. In 1707 werd hij door de landgraaf Karel van Hessen 
tot hoogleraar in wiskunde en natuurkunde benoemd. In 1681 construeerde 
Papin de (hoe noem je het anders….) Papijnse pot en in 1695 maakte hij nog 
een stoommachine die een boot met raderen kon voortstuwen.
Met deze boot bevoer hij in 1707 de Fulda van Kassel tot München.

Thomas Newcomen
De Engelsman Thomas Newcomen wordt algemeen als de uitvinder van 
de atmosferische stoommachine beschouwd maar de vraag stelt zich of 
Newcomen op de hoogte was van Papins experiment en zijn geschriften.
De machine van Newcomen bestond uit een verticale cilinder waarin een 
zuiger zat, waarvan de pen verbonden was aan een balanshefboom. Aan 
het andere eind van deze hefboom was de pen eveneens met een ketting 
verbonden aan een pomp die dienst deed als tegengewicht. Onder de 
cilinder was een ketel aangebracht. Het in stoom veranderde water werd 
door een klep in de cilinder gestuwd terwijl de druk van de stoom een zuiger 
naar de kop van de cilinder dreef. De straal koude waterdruppeltjes die dan 
binnendrong in de cilinder verwekte een onmiddellijke condensatie van de 
stoom, evenals een vacuüm in de cilinder.

De atmosferische druk die op de buitenkant van de zuiger inwerkte, werd 
niet langer gehinderd en duwde de zuiger terug naar het onderste gedeelte 
van de cilinder. Het stijgen en dalen van de zuiger vormde een heen en weer 
beweging die door de balanshefboom werd doorgegeven aan de pomp. 
De drijfkracht werd dus uitgeoefend tijdens het dalen van de zuiger onder 
invloed van de atmosferische druk.



Vandaar dat de naam atmosferische machine aan de machine van 
Newcomen werd gegeven. Ondanks de vele technische mogelijkheden 
waarmee de bouwers te kampen hadden o.m. in verband met het uitboren 
en in lijn brengen van de cilinder kende de machine van Newcomen onmid-
dellijk succes. Zijn eerste machine had een nuttig vermogen van 12 PK 
en haalde 40 kubieke meter per uur uit een 90 meter diepe put. Ze moest 
slechts door drie personen bediend worden.

Al spoedig werden aan de machine van Newcomen talrijke verbeteringen 
aangebracht zoals de automatische regeling van de water- en stoomin-
laatkranen. Voor het uitboren van de cilinder gebruikten Newcomen en zijn 
helpers de ondervinding van wapenmakers en geschutgieters.

Henry Beighton
In Engeland begon Henry Beighton het theoretisch onderzoek naar de 
stoommachine. In Frankrijk werden de resultaten ervan, na aantekeningen 
van Meyer en Boffrand, door de academie gepubliceerd in 1735.

James Watt en “Horsepower”
De definitieve verbeteringen die aan de stoommachine werden aangebracht 
waren het werk van een jonge instrumentenbouwer en hersteller van weten-
schappelijke apparaten aan de Universiteit van Glasgow: James Watt (1736 
- 1919).

Zijn grote roem heeft Watt te danken aan zijn technisch genie en zijn commer-
cieel inzicht die  zijn succes mogelijk maakten. Ook door technisch 
welslagen werd hij het symbool van de revolutie in de machinebouw.

Tijdens de herfst van 1763 -1764 werd James Watt belast met het 
herstellen van een demonstratiemachine. Bij het proefdraaien stelde hij 
vast dat de machine een te laag rendement had door verkwisting van de 
gebruikte stoom en door atmosferische tegendruk. Watt bouwde een van 
de cilinder losstaande condenser die de tegendruk van de stoommachine tot 
onder de atmosferische druk bracht. Om de stoomcilinder warm te houden, 
hulde Watt hem in een mantel van water en stoom en sloot hem van boven 
luchtdicht af met een deksel. Daardoor speelde de atmosferische druk geen 
enkele rol meer. Het dalen van de zuiger, na de evacuatie van de stoom in 
de condensor, werd veroorzaakt door de druk van de stoom die de cilinder 
vulde; dit was een beslissende stap naar een nieuw type van machine: de 
machine met dubbel effect.

James Watt nam een brevet voor die uitvinding en in 1769 besloot hij zijn 
machine te commercialiseren: in 1773 associeerde hij zich met de groot-
industrieel Matthew Boulton die over de nodige technische en financiële 
middelen beschikte om deze onderneming te doen slagen.
In 1766 verlieten de eerste machines de fabriek in Soho. Twee ervan waren 
bestemd voor de koolmijnen van Tipton in Staffordshire, de anderen voor 
de blaasinrichting van de hoogovens van John Wilkinson te Brossely in 
Shrophire.

Blaasbalg van Boulton en Watt
Verder veralgemeende James Watt het gebruik van krukstang en krukas die 
een rechtlijnige beweging omzetten in een uniforme roterende beweging 
die het mogelijk maakte om de verticale beweging van de machine in een 
roterende om te zetten; ook vond Watt de centrifugaalregulator uit. Deze 
regulator stuurde het toerental van de machine door het stoomdebiet van 
de stoommachine te regelen en zo ontstond de mogelijkheid tot aandrijving 
van roterende machines.

Omdat Watt beschikte over stoomketels die stevig genoeg waren om aan 
hoge druk te weerstaan, zag hij af van het gebruik van een te hoge stoom-
druk omdat de metaalindustrie geen ketels kon leveren waarbij de klink-
naden dicht genoeg waren om druk hoger dan 6 atm. te weerstaan. Pas 
nadat men er in slaagde om de klinknaden door middel van een pneumati-
sche klinkmachine (met een druk van 1500 kg) te klinken, kon men de klink-
naden dichthouden. Vervolgens voerde men de stoomdruk op tot 15 atm.

Cilinderboormachine van Watt
Het empirisme dat tijdens de 18e eeuw algemeen heerste op het vlak van de 
techniek, werd hoe langer hoe minder bruikbaar bij de bouw en het gebruik 
van de stoommachine. 
De machinebouwers moesten een middel vinden om zowel de werkcapaci-
teit van hun machines als de technische karakteristieken, het rendement en 
het brandstofverbruik op een andere wijze uit te drukken. 



Na de poging van Newcomen in 1772 zag Watt zich genoodzaakt de kracht 
van zijn “double effect” machine nader te bepalen

Daar de Londense brouwerijen tot zijn cliënteel behoorden, vond hij er niets 
beter op dan de kracht van zijn machine te vergelijken met deze van de 
paarden, die de brouwers gebruikten. Zo ontstond in 1784 het begrip horse-
power. De uitvinding van de stoommachine stimuleerde de wetenschappe-
lijke opzoekingen op het vlak van de thermodynamiek: de geleerde nam de 
plaats in van de technicus.

Murdoch en Hornblower
In 1785 vond Hornblower samen met Murdoch een machine uit met dubbele 
cilinder, de zgn. compound machine, die de voorganger van de triple-
expansie en de quadruple-expansiemachine werd.
Murdoch stelde in 1785 een stoommachine zonder balanshefboom en met 
oscillerende cilinders op punt. Deze machine werd in een later stadium 
gebruikt om locomotieven en schepen voort te bewegen. 

Trevithick
In 1805 bouwde Trevithick bouwde een machine met hoge druk (14 atm.) 
die een locomotief op rails kon voorttrekken. Het kolenverbruik van deze 
machine was niet overdreven en zij kon veel meer werk leveren dan een 
lage druk machine.

Stoom, soorten ketels en hun problemen

Stoom

Opgewekte stoom kan gebruikt worden voor het leveren van mechanische 
energie in een stoomzuigermachine of stoomturbine. Hoe hoger de druk, 
hoe hoger ook het rendement van de ketel; verhogen van het rendement is 
alleen mogelijk door de stoom een veel hogere temperatuur te geven dan die 
waarbij zij gevormd is. Dit gebeurt door de stoom langs een oververhitter te 
laten stromen.
Ketels van de tweede generatie werden met een voedingswatervoorver-
warmer uitgerust en met een veiligheidsklep. 
Op de oudere schepen werd het ketelwater nog verhit door kolen. Nu gebeurt 

dit meestal door verbranding van stookolie; de hiervoor benodigde verbran-
dingslucht wordt eveneens tevoren op een zo gunstig mogelijke tempera-
tuur gebracht en roterend samen met ingespoten brandstof in de vuurhaard 
gebracht. Ook de economiser en de luchtverhitter verhogen het rendement 
van de ketel. 

Soorten ketels

Wagonketels
De eerste stoomketels noemde men “Wagonketels”. Deze ketels hadden 
een rudimentaire constructie met een zeer laag rendement en een hoog 
energieverbruik en zij vereisten daarbij nog een constant onderhoud.
Wagonketels bestonden uit boxvormige en waterdichte omhulsels met in 
het midden een vuurgang waarin de brandstof verbrand werd. De vuurgang 
werd aan de frontzijde door een ijzeren deur afgesloten en stond aan de 
achterzijde in verbinding met de schoorsteen.
De vuurgang was tot een zekere hoogte met water omgeven, dat door 
het verbranden tot verdamping gebracht werd. De ontstane stoom werd 
via de topdoom naar de stoommachine geleid om arbeid te verrichten. De 
waterbox was van verschillende rudimentaire appendages voorzien zoals 
voedingspijpen, peilkranen een skimkraan en een manometer om de 
stoomdruk te kunnen controleren. Om het rendement en de veiligheid van 
de Wagon ketel te verhogen zochten de constructeurs naar een vervanger 
voor de Wagonketel. Vervolgens ontstonden verschillende nieuwe types van 
stoomketels.
Schotse ketels

De Schotse ketel is een vlampijpketel. Hiermee werden stoomspanningen 
tot 16 atm. verwekt. Het buitenwerk van de Schotse ketel bestaat uit een 
cilindervormige romp met aan de stookzijde gelegen voorfront en zijn achter-
front alsmede uit een rookkast. Het binnenwerk wordt gevormd door de 
vuurgangen: de vlamkasten en de vlampijpen. De samenstellende delen 
en het plaatwerk en ook de constructieverstevigingen daarvan die vroeger 
geklonken werden, last men tegenwoordig aaneen. De meeste op schepen 
en in fabrieken geplaatste Schotse ketels hebben drie op de voorfront aange-
brachte vuurgangen, waarvan de hartlijnen concentrisch met de romp liggen. 
Bij kolenstokende installaties wordt de brandstof door de in het voorfront 
aangebrachte deuren op de roosters in de vuurgangen geworpen terwijl dit 
bij oliestokers gebeurt door de in het voorfront gemonteerde branders. Ook 
de luchttoevoer vindt via het voorfront plaats. De ter verhoging van hun 
sterkte en elasticiteit gegolde vuurgangen sluiten aan op de achteraan in 
de romp geplaatste vlamkasten van waaruit de vlampijpen door de romp 
en dus boven de vuurgangen naar voren lopen. Daar monden zij uit in de 
aan het voorfront aangebrachte rookkast die de verbinding vormt met de 
schoorsteen van het schip. 

Het water in de ketel dat volgens de Stoomwet de vlamkasten altijd geheel 
moeten omgeven, wordt dus verwarmd door de in de vuurgangen verwekte 
hitte, die met de rookgassen door de vlamkasten en de vlampijpen wordt 
gevoerd.



DEEL 2 KAN U LEZEN IN HET VOLGENDE MAGAZINE

Voor zover zij niet in de ketel aan het water is overgedragen, verlaat zij door 
de rookkast om eventueel nog voor andere doeleinden zoals voorverwarming 
van de verbrandingslucht te worden gebruikt. De stoomwet schrijft voor dat 
aan de stoomketel de vereiste appendages aangebracht zoals peilglazen, 
manometers, het veiligheidstoestel, voedingskleppenkasten, spuik-
raan en afsluiters. Eveneens moeten volgens diezelfde wet een tweetal door 
deksels afgesloten ovale openingen in het voorfront en de bovenzijde van 
de romp worden aangebracht waarlangs de ketel van binnen kan worden 
geïnspecteerd. Ook aan de onderzijde van de ketel moeten enkele slijkgaten 
aangebracht om de laagste delen ervan te kunnen reinigen. Om het warmte-
verlies zoveel mogelijk te beperken, is de romp bekleed met een dikke isola-
tielaag van magnesit. Meestal bevindt zich in de rookkast een blanzer die 
het mogelijk maakt om de vlampijpen door middel van oververhitte stoom 
te reinigen. Verder is de moderne stoomketel uitgerust met een voedings-
watervoorverwarmer. Ook de economizer en de luchtverhitter verhogen het 
rendement van de stoomketelketel.

Naar constructie onderscheidt men twee soorten vlampijpketels: de hori-
zontale en de verticale ketel, naargelang de pijpen horizontaal of verticaal 
geplaatst zijn. Schotse ketels werden in het algemeen aan boord van schepen 
gebruikt. De donkyketel, ook een verticale ketel, wordt op vele schepen nog 
wel als hulpketel gebruikt. De stoomketel die nog altijd aan boord van de 
meeste grote stoomschepen en krachtcentrales gebruikt wordt, bestaat 
in principe uit twee of drie horizontale drums: één boven de stoomhouder 
en één of twee onder de waterhouders. Deze laatsten zijn met de eersten 
verbonden door een groot aantal rechte en gebogen pijpen, de waterpijpen, 
die verschillende bundels vormen. De pijpenbundels bestaan uit naadloze 
getrokken stalen pijpen. Binnen de pijpenbundels bevindt zich de vuurhaard. 
In koude toestand zijn de waterhouders, de waterpijpen en bijna de helft van 
de stoomhouder met water gevuld. Wordt de ketel gestookt (vroeger met 
kolen, nu met olie) dan zullen de hete rookgassen langs de pijpen strijken 
en het water daarin verwarmen; in de binnenste pijpbundels vormt zich 
stoom dat met het hete water opstijgt naar de stoomhouder (stijgpijpen); 
in de buitenste pijpenbundels daalt het minder hete water (valpijpen). Het 
waterniveau in de stoomhouder wordt automatisch op peil gehouden door 
de voedingswaterpomp. Het geheel is omgeven door een plaatstalen kast. 
De buitenste pijpenbundels, waarvan de pijpen tegen elkaar geplaatst zijn, 
doen eveneens dienst als warmte- isolatie. Waterpijpketels zijn geschikt 
om grote volumes stoom te leveren en door toepassing van stoomdruk en 
toegepaste watercirculatie kan het thermische rendement van de ketel tot 
ca 85% verhoogd worden.

De waterpijpketel
De waterpijpketel werd in de jaren 1870 in Frankrijk ontwikkeld. In 1880 
werd de tripel- en de quadripel expansiemachine op punt gezet. De quadripel 
expansiemachine werd meestal voor de voortstuwing van grote schepen 
gebruikt.

Tot aan de opkomst van de hoge druk stoomketel en het wettige toezicht 
door de stoomwet werden Stoomketels door de fabrikanten van stoomma-
chines gebouwd. Nadat de zuigerstoommachine zich begon te ontwikkelen 
tot een apart machineonderdeel met speciale appendages en hulpwerk-
tuigen, begon het bouwen van scheepsstoomketels een specialisatie in de 
stoomtechniek te worden en er ontstonden speciale firma’s die stoomketels 
en de daaraan verbonden appendages en apparaten bouwen. In de moderne 
ketelbouw zijn materialen blootgesteld aan drukken tot 150 atm. en tempe-
raturen tot 550 graden Celsius.

Problemen met ketels

Zuiver water zoals wij dat in het laboratorium kennen als gedistilleerd water 
bevat geen verontreinigingen in de vorm van opgeloste gassen of vaste 
stoffen. Door aanraking met de lucht lossen in zulk zuiver water echter zeer 
snel gassen uit de lucht op zoals zuurstof, stikstof en kooldioxine. Het is 
daarom imperatief om bij de voeding van een stoomketel zo zuiver mogelijk 
water te gebruiken. Is de ketel eenmaal gevuld dan zal men zoveel mogelijk 
met condensaat werken daar dit te vergelijken is met gedistilleerd water. 
In de meer modernere installatie maakt men gebruik van een verdamper 
en een distilleerder. Het ruwe voedingswater van de stoomketel gaat eerst 
door de verdamper en vervolgens door de distilleerder voordat het in de ketel 

gaat. Verder maakt men gebruik van een gesloten water- en stoomcircuit. 
Schonk men vroeger bijv. weinig aandacht aan het zuurstof-, kooldioxide- en 
het ammoniakgehalte van het voedingswater bij invoer van de hoge druk-
ketels met grote stoomproductie per uur, nu acht men het beslist noodza-
kelijk aan deze stoffen de nodige aandacht te besteden. Naast deze gassen 
komen opgeloste stoffen voor die aanleiding geven tot het optreden van de 
zo gevreesde ketelsteen.

De ketelsteenvormers zijn:

Verder lossen nog op:

Ketelsteen is een zeer slechte warmtegeleider. Waar de warmte weinig op 
het water wordt overgedragen, stijgt de temperatuur van de ketelwand zodat 
de weerstand van de ketelwand een nadelige invloed ondervindt. Een laagje 
van 1 mm kan een verhoging van de temperatuur in de ketelpijpen met 200 
graden Celsius als gevolg hebben. Het verminderen van het ketelrendement 
is dus het directe gevolg van de aanwezigheid van ketelsteen. Afbikken van 
ketelsteen is zwaar en ongemakkelijk werk en kostbaar omdat de ketel uit 
bedrijf moet worden genomen terwijl er kans bestaat op beschadiging van 
de ketelpijpen.

Voor het ontharden van het ketelwater bestaan verschillende methoden 
zoals het kalk- en sodaproces, het trinatriumfosfaatprocedé en het zeoliet-
procedé. Dit wordt hier niet verder besproken.

Oberbilkker Stahlwerk (Duitsland)




